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Sammanfattning 
 
Detta arbete har gjorts med syftet att utvärdera sysselsättningseffekterna i svenska aktiebolag 

av införandet av RUT-avdraget. RUT-avdraget infördes 2007 och innebär att privatpersoner 

kan få göra skattereduktion för olika typer av hushållsarbeten. Datamaterialet som används i 

denna studie är bokföringsdata för alla Sveriges aktiebolag mellan 2000 – 2010, aggregerat 

till tresiffriga SNI-koder för alla de svenska kommunerna. Utifrån datamaterialet har RUT-

avdragets sysselsättningseffekter analyserats med hjälp av en Difference-in-

Differencemodell.  

 

Resultatet visar att RUT-avdraget gjort att 6930 nya arbeten har skapats i de svenska 

aktiebolag som ingår i RUT-sektorn. Detta innebär alltså att RUT-avdraget har haft en positiv 

effekt på sysselsättningen. 

 
 

Nyckelord: Skatteavdrag, subvention, RUT-branscher, multipel linjär regression, 

Difference-in-Difference-estimering (DID) 

  



 

 

Abstract 
 
This work has been done with the purpose to evaluate the employment effects in Swedish 

limited liability companies from the introduction of the RUT deduction. The RUT deduction 

was introduced in 2007 and means that individuals can make a tax deduction for various 

kinds of household work. The data used in this study is annual report data for all Swedish 

limited liability companies during the years 2000 – 2010, aggregated to the three-digit SNI-

code level for all Swedish municipalities. Based on this data the employment effects of the 

RUT deduction were analyzed using a Difference-in-Difference model. 

 

The result shows that the RUT deduction has led to 6930 new jobs created in Swedish limited 

liability companies in the RUT sector. This means that the RUT deduction has had a positive 

effect on employment. 

 

 

Keywords: Tax deduction, subsidy, RUT industries, multiple linear regression, Difference-

in-Difference estimation (DID) 
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1. Introduktion 
 

RUT-avdraget infördes i Sverige 1 juli 2007 och innebär att privatpersoner kan göra 

skattereduktion för olika typer av hushållsarbeten (Skatteverket, 2011b). Några exempel på 

vad som räknas in i hushållsarbete är städning, gräsklippning och barnpassning (Broberg och 

Svensson, 2011). Syftet med införandet av RUT-avdraget var dels att öka sysselsättningen 

och dels att försöka minska antalet svartarbeten (Skatteverket, 2011a).  

Ordet RUT står för Rengöring, Underhåll och Tvätt. För att kunna utnyttja RUT-

avdraget ställs olika krav på dig som privatperson. Några exempel på vad som gäller är att du 

måste ha fyllt 18 år, du är bosatt och obegränsat skatteskyldig i Sverige, och beroende på hur 

mycket du hittills under året har utnyttjat i skatteavdrag måste du ha kvar en del av beloppet 

för att kunna täcka kostnaden för det utförda RUT-arbetet (Broberg och Svensson, 2011). En 

faktor som är av betydelse för hur mycket du kan få utnyttja i skatteavdrag är din ålder. Enligt 

Skatteverket (2015, 2016) kan du få en skattereduktion vid RUT-avdrag på 50 procent av 

arbetskostnaden, men det får maximalt uppgå till 25 000 kronor per person och år om du är 

under 65 år. Är du däremot 65 år eller äldre kan du utnyttja 50 000 kronor per person och år. 

Dessa belopp började gälla 1 januari 2016, innan gällde det att privatpersoner fick göra 

skatteavdrag på 50 000 kronor per person och år oavsett om de var under 65 år eller inte.  

De data som kommer användas i denna uppsats är bokföringsdata för alla Sveriges 

aktiebolag mellan år 2000 – 2010. Data är insamlat av ett företag som heter PAR, varefter ett 

redigeringsarbete har gjorts av forskare vid Högskolan Dalarna. Detta har lett till ett dataset 

bestående av data från företagens bokföring, aggregerat till tresiffrig SNI-kodsnivå 

(branschnivå) för alla Sveriges kommuner. Anledningen till att data aggregeras upp till 

branschnivå istället för företagsnivå är att den valda metoden kräver observationer både före 

och efter reformen, detta då den fokuserar på förändringar orsakade av reformen. Om 

analysen genomförs på företagsnivå, och reformen leder till att företag etableras i RUT-

branschen efter reformen, skulle de nya jobb som skapas i dessa företag inte inkluderas i 

analysen. Då hela 47 procent av de företag som beviljats utbetalningar av RUT startats upp år 

2007 eller senare (Skatteverket, 2011a) skulle detta leda till en betydande underskattning av 

reformens eventuella sysselsättningseffekter. Genom att aggregera data på branschnivå 

undviks detta problem och sysselsättningseffekterna kan studeras även i företag som startats 

upp efter reformen. RUT-avdraget infördes 2007 och i detta arbete kommer 

sysselsättningseffekterna fram till 2010 att studeras. Data finns från och med år 2000, vilket 

betyder att analysperioden kommer vara mellan 2000 – 2010 och mitt dataset kommer att 
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innehålla data från såväl de branscher som påverkats av avdraget och en kontrollgrupp 

bestående av data från andra branscher. Eftersom min analysperiod är mellan 2000 – 2010 

gällde ett avdrag på 50 000 kronor per person och år under den studerade perioden. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Redan i början av 1990-talet kom förslaget om RUT-avdrag på tal av Anne-Marie Pålsson, 

docent i nationalekonomi och tidigare riksdagsledamot i Moderaterna. Från början ratades 

förslaget av många eftersom det ansågs vara ett pigarbete med städning och att samhället 

skulle bli som på början av 1900-talet, då många kvinnor var pigor och hembiträden. Trots 

detta infördes RUT-avdraget ändå i Sverige år 2007, i samband med att Alliansen vann valet 

hösten 2006, men de rödgröna var fortfarande emot det. Det finns både de som är för och 

emot införandet av RUT-avdraget, men siffror visar på att det är fler och fler som använder 

sig av avdraget. Vissa menar att det är en samhällskostnad medan andra tycker att det är 

positivt med de skattesubventionerade hushållstjänsterna, men ur ett ekonomiskt perspektiv 

handlar det i stor utsträckning om omfördelningseffekter (Nejman, 2010; Nyberg, 2013).  

Som tidigare nämnt var ett av syftena vid införandet av RUT-avdraget att öka 

sysselsättningen och minska antalet svartarbeten och det är just sysselsättningseffekten av 

avdragets införande som denna uppsats kommer att fokusera på att försöka mäta. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att empiriskt mäta de sysselsättningseffekter i svenska aktiebolag 

som RUT-avdragets införande givit upphov till med hjälp av sysselsättningsdata på tresiffrig 

SNI-kodsnivå för alla svenska kommuner. 

 

1.3 Frågeställning 
 

Eftersom syftet med detta arbete är att se vilka effekter RUT-avdraget har haft på 

sysselsättningen blir frågeställningen följande: Hur har införandet av RUT-avdraget påverkat 

sysselsättningen i svenska aktiebolag i de branscher som omfattas av reformen, allt annat 

lika?  
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1.4 Metod 
 

Metoden som kommer användas i denna studie är Difference-in-Difference-estimering (DID) 

med hjälp av programvaran Stata. Det kommer alltså att genomföras en regressionsanalys 

med data över sysselsättning på tresiffrig SNI-kodsnivå för alla Sveriges kommuner. Genom 

att använda Difference-in-Difference-estimering jämförs två grupper, en som anses vara en 

kontrollgrupp där situationen är oförändrad och en grupp där en förändring genomförs, i detta 

fall införandet av RUT-avdraget. Därefter jämförs utvecklingen i dessa två grupper för att se 

om förändringen hade någon betydelse för den utfallsvariabel som studeras (Hill et al., 2011). 

I detta fall kommer alltså sysselsättningsutvecklingen jämföras i de branscher (tresiffriga SNI-

koder) som påverkats av RUT-avdraget (själva förändringen) med 

sysselsättningsutvecklingen i branscher som inte påverkats av avdraget.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Jag är medveten om att det har skett vissa förändringar sedan detta skatteavdrag infördes 

2007, men eftersom detta arbete fokuserar på data fram till 2010 kommer det inte att tas 

hänsyn till förändringarna som har gjorts efter denna period. Enligt Skatteverket (2015) är de 

förändringar som skett, bland annat, att fram till slutet av 2015 kunde du få 50 000 kronor i 

RUT-avdrag oavsett ålder, men från 1 januari 2016 gäller 50 000 kronor endast för de som 

fyllt 65 år. De som är under 65 år får maximalt nyttja 25 000 kronor per person och år. 

Tidigare har personer även kunnat göra RUT-avdrag för matlagning, men sedan 1 januari 

2016 går detta inte att göra längre. Som tidigare nämndes påverkas denna studie inte av dessa 

förändringar eftersom de har införts efter år 2010. Denna uppsats kommer alltså fokusera på 

sysselsättningseffekterna i svenska aktiebolag av införandet av RUT-avdraget mellan 2007 

och 2010. 
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1.6 Källkritik 
 

Eftersom det inte finns så många tidigare studier gjorda kring ämnet är en stor del av de fakta 

som presenteras hämtad från myndigheter. Detta gäller främst definitionen av RUT-avdraget 

och syftet med införandet av reformen. I detta arbete får dessa källor anses vara tillförlitliga. 

Datamaterialet är hämtat från en svensk konsultfirma som heter PAR och har redigerats 

av forskare vid Högskolan Dalarna. Även det får anses vara pålitligt då det har använts i ett 

antal publicerade vetenskapliga studier, som till exempel när Brandt et al. (2014) studerar om 

kommuner kan anses vara den relevanta geografiska marknaden för partihandelsföretag. 

Metoden som används i uppsatsen är vanligt förekommande i ekonomiska studier och ger, rätt 

använd, pålitliga skattningar av reformeffekter. I diskussionen tas det dock upp olika faktorer 

som kan tänkas påverka resultatet och hur det skulle kunna göras på annat sätt. 

 

1.7 Disposition 
 

I första kapitlet beskrivs själva ämnet med bakgrund, syftet med denna studie, frågeställning, 

vilken metod som använts, avgränsningar samt källkritik. I kapitel två beskrivs RUT-avdraget 

mer ingående och i kapitel tre beskrivs vilka tidigare studier som gjorts. Kapitel fyra består av 

det teoretiska ramverket, medan kapitel fem beskriver den empiriska modellen. I kapitel sex 

återfinns den empiriska analysen och i kapitel sju diskuteras resultatet. Arbetet avslutas med 

en slutsats i kapitel åtta. 
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2. RUT-avdraget 
 

När RUT-avdraget infördes 1 juli 2007 gällde en skattereduktion på 50 procent av utfört 

hushållsarbete, där det maximala beloppet för avdraget fick uppgå till 50 000 kronor per 

person och år. För att kunna nyttja RUT-avdraget krävs att arbetet utförts i eller i närheten av 

hushållet. Det betyder att företaget till exempel inte får göra avdrag för resor till det avsedda 

hushållet. Detta på grund av att arbetet inte är utfört i eller i närheten av hushållet under själva 

restiden (Broberg och Svensson, 2011). Från 1 juli 2009 blev det möjligt att göra 

skattereduktion genom fakturamodellen. Med denna modell menas att köparen och säljaren 

kommer överens om vilket arbete som ska utföras, köparen tar sedan reda på hur mycket han 

eller hon har utnyttjat i skattereduktion för gällande år för att se hur mycket som finns kvar att 

utnyttja. Efter utfört arbete faktureras köparen hälften av arbetskostnaden. Den andra halvan 

av beloppet begär företaget (säljaren) av Skatteverket och därefter betalas summan ut till 

företaget av Skatteverket om allt ser bra ut. I vissa fall betalas inte pengarna ut av 

Skatteverket. Detta kan vara på grund av att köparen redan har utnyttjat det maximala 

beloppet för skattereduktion eller är nära den maximala gränsen. En annan orsak kan vara att 

arbetet i fråga inte är godkänt för skattereduktion, ett exempel på detta kan vara om det är ett 

aktiebolag som har försökt nyttja RUT-avdraget fast det bara gäller för privatpersoner. Om 

detta är fallet kan köparen bli skyldig att betala kvarstående belopp till företaget. Skulle 

beslutet anses vara felaktigt går det att försöka överklaga (Skatteverket, 2009; Broberg och 

Svensson, 2011). 

För att få göra en skattereduktion krävs att du är obegränsat skatteskyldig i Sverige, att 

du är över 18 år eller fyller 18 år under gällande beskattningsår och att du har haft kostnader 

för hushållstjänster. Det gäller också att hushållsarbetet ska utföras i ditt eget eller dina 

föräldrars hushåll, att tjänsten är utförd av ett företag med F-skattsedel eller att ersättningen 

redovisats i förenklad skattedeklaration om arbetet är utfört av en privatperson. Det är möjligt 

att ta hjälp av sitt egna företag eller någon närståendes företag vid hushållsarbete, dock gäller 

det att själva arbetet inte får utföras av dig själv om det är du som äger företaget eller av 

någon närstående (Broberg och Svensson, 2011). För att veta vad som anses vara närstående, 

beskrivs det enligt följande:  

”Med närstående menas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling (barn, 

barnbarn osv) och avkomlings make, syskon, syskons make och avkomling. Som 

avkomling räknas även styvbarn och fosterbarn” (Broberg och Svensson, 2011, s.23). 
 

Om någon anses vara närstående till den som ansöker om skattereduktion får denne alltså inte 

utföra arbetet. 
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3. Tidigare studier 
 

Enligt Öberg (2005) finns det tre olika anledningar till varför en skattereduktion skulle öka 

sysselsättningen. Den första anledningen är att en skattereduktion för hushållsnära tjänster gör 

att köparna av dessa tjänster själva kan öka sitt arbetskraftsutbud genom att de kan lägga ned 

mer tid för avlönat arbete vilket ökar sysselsättningen. Den andra anledningen till varför 

sysselsättningen skulle öka är att eftersom efterfrågan på arbetskraft ökar skapar detta jobb för 

de som annars kanske är arbetslösa. Den tredje anledningen är att ”svarta” jobb blir ”vita” 

jobb på grund av skattereduktionen. Skillnaden mellan svartjobb och vitjobb är ”att arbeta vitt 

innebär att du betalar skatt på din lön och att arbetsgivaren betalar socialavgifter” medan 

”svartjobb innebär att man arbetar utan att betala skatt. Arbetsgivaren betalar inte heller 

socialavgifter (arbetsgivaravgifter) på lönen” (Skatteverket, ca 2016). Detta arbete fokuserar 

främst på den andra anledningen, om sysselsättningen ökar på grund av ökad efterfrågan på 

arbetskraft. Den ökade sysselsättningen kan dock bero på ett samspel mellan dessa tre 

anledningar, mer om detta i diskussionen. 

Det som påstås i den första anledningen, att ökad sysselsättning beror på att den 

intjänade tiden kan avsättas till avlönat arbete, går förstås inte att säga om alla som köper 

hushållsnära tjänster. En faktor kan vara hur ofta personen köper dessa tjänster. Om en person 

köper en hushållsnära tjänst en gång per år går det knappast att påstå att detta påverkar dennes 

arbetskraftsutbud, men om personen däremot nyttjar tjänsten en gång varannan vecka eller 

oftare är det möjligt att arbetsutbudet ökar. Dock är det inte helt säkert eftersom personen 

själv väljer vad han eller hon gör med den extra tiden, det kan vara jobb men även ökad fritid 

vilket i sådana fall inte påverkar arbetskraftsutbudet. Samma sak kan gälla om köparen är 

äldre, eller av annan anledning använder RUT-avdraget till tjänster som han eller hon inte 

klarar av att göra själv. Om denne person är pensionerad eller inte jobbar i vanliga fall 

kommer RUT-avdraget inte heller att påverka arbetskraftsutbudet om personen nyttjar 

avdraget. Att RUT-avdraget med säkerhet skulle öka arbetskraftsutbudet för de som köper 

tjänsterna går därför inte att belägga (Nyberg, 2013).  

Den andra anledningen, nämligen att RUT-avdraget skulle öka sysselsättningen 

eftersom fler jobb erbjuds på arbetsmarknaden, stämmer det? Enligt Skatteverket (2011a) fick 

närmare 12 500 företag utbetalningar av RUT under 2010, varav 47 procent av företagen 

startades upp år 2007 eller senare, och vad som framgår av Företagarna (2013) skapade RUT-

avdraget över 1600 nya jobb enbart år 2012. Som tidigare nämndes är analysperioden mellan 

2000 – 2010, men för att se om själva införandet haft någon effekt även längre fram i tiden 



 

7 
 

eller om det enbart fick en effekt i början finns utvecklingen av RUT-avdraget även för senare 

perioder inkluderade. Statistiska centralbyrån (2012) menar att sysselsättningen har ökat 

sedan RUT-avdraget infördes, och då främst inom lokalvårdsbranschen, men som Figur 1 

visar syns även en ökning i utdelat belopp av Skatteverket till olika företag som utfört RUT-

arbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utbetalda belopp av Skatteverket för RUT-avdrag i miljoner kronor.  

Källa: Statistiska centralbyrån (2012). 

 

Figur 1 visar en tydlig ökning i utdelningen av RUT-avdrag. Ökningen av utbetalningarna kan 

bero på att fler företag har skapats som erbjuder denna tjänst och därför ökar sysselsättningen 

på grund av ökad efterfrågan, men ökningen kan även bero på att de som redan nyttjar 

avdraget har ökat sin konsumtion av RUT-tjänster. Enligt Statistiska centralbyrån (2012) 

ökade sysselsättningen i RUT-relaterade branscher med fyra procent mellan 2007 – 2010, 

vilket motsvarar cirka 2000 nya jobb. Dessa siffror är dock mätta på branschnivå, vilket 

betyder att lokalvård för privatpersoner är inte skiljt från lokalvård för företag. Ett av kraven 

att få använda sig av RUT-avdraget är att det endast gäller för privatpersoner och inte 

aktiebolag till exempel (Broberg och Svensson, 2011). Det finns även en tydlig ökning av 

sysselsättningen inom lokalvårdsbranschen för personer födda utrikes sedan RUT-avdraget 

infördes. Mellan 2000 – 2010 steg denna andel från att vara 35 procent till 48 procent, alltså 

en ökning på 13 procentenheter och detta kan bero på att efterfrågan på arbetskraft har ökat 

och gett fler människor möjlighet att få jobb (Statistiska centralbyrån, 2012). 

Den tredje anledningen till ökad sysselsättning på grund av RUT-avdraget påstår att fler 

vita jobb har skapats och svartjobben har minskat, vilket har gjort att fler och fler hushåll valt 

att anlita vita jobb istället för att betala någon för ett svartjobb (Skatteverket, 2011b). 

Under 2010 betalade Skatteverket ut 1.4 miljarder kronor till företag i form av RUT-avdrag 

köpta av cirka 326 000 personer. Detta innebär att ungefär 7.6 miljoner timmar av 
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hushållstjänster gjordes som motsvarar drygt 5000 årsarbeten. Majoriteten av de som använt 

sig av RUT-avdraget har tidigare gjort arbetet på egen hand och sex procent medgav att de 

tidigare köpte svartarbete (Skatteverket, 2011b). Hur har då svartjobben påverkats? Enligt 

Skatteverket (2011a) var det närmare 147 000 hushåll som köpte svartarbete enligt en 

svartarbetskartläggning som gjordes år 2005. Vid en senare undersökning som utfördes 2010 

visade det sig att antalet svartjobb reducerats med 14 000 eftersom hushållen valde att köpa 

tjänsterna vitt med RUT-avdrag istället. Detta innebar en minskning av svartjobben på 

ungefär 10 procent som även visas i Tabell 1. Enligt Skatteverket (2011a) kan svartjobben ha 

minskat ännu mer än vad som framgår i Tabell 1 eftersom undersökningen är gjord via 

intervjuer där respondenterna kanske tyckte att frågan om de köpte svartjobb var känslig och 

inte ville svara ärligt på den.  

 

 

Tabell 1. Antal svartjobb som övergått till vita jobb med hjälp av RUT-avdraget.  

 

 

 

 

 

Källa: Skatteverket (2011a, s.11). 
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4. Teoretiskt ramverk 
 

           Figur 2. Effekten av en subvention på reallöner och sysselsättningsgrad 

 

Figur 2 visar hur den klassiska arbetsmarknadsmodellen med arbetskraftsefterfrågan och 

arbetsutbud ser ut. Denna figur är tänkt att illustrera hur en subvention fungerar i praktiken. 

Den lodräta axeln utgör reallönen och den vågräta axeln visar sysselsättningsgraden, 1-u, där 

u är arbetslösheten. D är arbetskraftsefterfrågan och WS är lönekurvan (arbetsutbudet) som 

har en positiv lutning eftersom ett bättre arbetsmarknadsläge leder till ökade reallöneanspråk 

då det är lättare att få jobb (Holmlund och Kolm, 1998; Daunfeldt och Hortlund, 2015). 

Punkt a i Figur 2 visar det initiala jämviktsläget som råder på arbetsmarknaden, där 

arbetskraftsefterfrågekurvan (D) och lönekurvan (WS) skär varandra.  Denna punkt ger den 

lön och sysselsättning som vi har i jämvikt. Arbetskraftsefterfrågekurvan (D) har en negativ 

lutning, detta på grund av att en minskad lön leder till större efterfrågan på arbetskraft 

eftersom det leder till minskade kostnader för arbetsgivaren (Daunfeldt och Hortlund, 2015). 

Vad händer då med sysselsättningen vid införandet av en subvention? En subvention 

fungerar på det viset att staten bidrar med ett ekonomiskt stöd till antingen konsumenter eller 

producenter, vilket gör att priset på en vara eller tjänst minskar. Prisminskningen ska då i sin 

tur leda till att efterfrågan på produkten ökar, vilket också är syftet med en sådan typ av 

subvention (Varian, 2014). Men hur påverkas arbetsmarknaden? Notera att RUT-avdraget är 

riktat mot att subventionera arbetskraftskostnaden för kunden vid RUT-arbete. Enligt 

Holmlund och Kolms (1998)  modell stiger sysselsättningen på kort sikt från punkt a till 

Reallön

Sysselsättningsgraden, 1-u

Arbetskraftsefterfrågan

Lönekurva 
(arbetsutbud)
Arbetskraftsefterfrågan 
(efter reform)

a

c

b

D0

D1

WS
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punkt b i Figur 2 om ett sådant avdrag införs. Detta eftersom att subventionen gör att 

arbetskraftsefterfrågekurvan (D) skiftar utåt från 𝐷0 till 𝐷1 då efterfrågan på den 

subventionerade tjänsten ökar. Förflyttningen från punkt a till punkt b gäller endast om lönen 

är oförändrad. Men eftersom lönekurvan har en positiv lutning stiger lönen på sikt från punkt 

b till punkt c, på grund av förbättrade arbetsmarknadsförhållanden. Detta leder till att 

sysselsättningen ökar, men inte så mycket som den skulle ha ökat om lönen hade varit 

oförändrad, och reallönen för de anställda i RUT-branschen stiger då också till följd av det 

förbättrade arbetsmarknadsläget. I den här uppsatsen studeras den sysselsättningseffekt som 

RUT-avdraget givit upphov till, men notera att utifrån ekonomisk teori leder avdraget till 

såväl en positiv sysselsättningseffekt som höjda reallöner i RUT-branschen. 
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5. Empirisk modell 
 

Under detta kapitel beskrivs den empiriska modell som arbetet grundar sig på. 

 

5.1 Regressionsanalys 
 

I detta arbete har en regressionsanalys gjorts, en ekonometrisk metod som ofta används för att 

beskriva hur en beroende variabel är relaterad till en eller flera oberoende, förklarande, 

variabler. Om det finns ett samband mellan den beroende variabeln och endast en oberoende 

variabel utgör det en enkel linjär regression. Om det däremot finns fler förklarande variabler 

har vi en multipel linjär regression där den generella formen kan skrivas som följande: 

 

                                         𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥2𝑖𝑡
+ 𝛽3𝑥3𝑖𝑡

+ ⋯+ 𝛽𝐾𝑥𝐾𝑖𝑡
+ 𝑒𝑖𝑡  (1) 

 

Interceptet för regressionsmodellen motsvaras av 𝛽1, alltså om alla förklarande variabler sätts 

till noll antar den beroende variabeln 𝑦𝑖𝑡  detta värde. 𝛽2, 𝛽3 upp till 𝛽𝐾 är 

regressionsparametrar relaterade till de förklarande variablerna 𝑥2𝑖𝑡
, 𝑥3𝑖𝑡

 upp till 𝑥𝐾𝑖𝑡
. I 

modellen är 𝑒𝑖𝑡  en felterm som fångar effekten av faktorer som påverkar den beroende 

variabeln men som inte finns explicit mätta i modellen (Hill et al., 2011).  

Några antaganden görs vid en multipel regressionsmodell, nämligen att feltermerna har 

väntevärde 0, att de har konstant varians, och att de är oberoende och normalfördelade. 

Genom att variansen är konstant, lika för varje observation, är feltermerna homoskedastiska. 

Om det däremot är en varierande varians är feltermerna heteroskedastiska, vilket gör att 

konfidensintervall och hypotesprövningar kan bli opålitliga vid användandet av 

minstakvadratmetoden då estimeringen utgår från felaktigt mätta standardfel. Om detta är 

fallet kan robusta standardfel användas när modellen estimeras (Hill et al., 2011; Wahlin, 

2011). 

 

5.2 Difference-in-Difference (DID) 
 

Genom att jämföra två olika grupper där en grupp har blivit påverkad av någon slags 

behandling eller förändring (behandlingsgruppen) och en annan grupp (kontrollgruppen) 

förblivit opåverkad, kan vi mäta vilka effekter förändringen haft på den behandlade gruppen 

(Hill et al., 2011). I Figur 3 nedan, i vårt fall med RUT-avdragets införande, är den beroende 

variabeln, y, sysselsättningen i RUT-branschen, där sysselsättningsutvecklingen över tid visas 
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för såväl RUT-branscherna som för de branscher som ingår i kontrollgruppen. Om avdraget 

haft en positiv sysselsättningseffekt beskrivs denna i figuren av δ, behandlingseffekten. 

 

Figur 3. Princip för Difference-in-Difference-estimering.  

 

Om behandlingsgruppen skulle ha följt en trend som är parallell mot kontrollgruppen om 

behandlingen inte hade utförts, kan gruppen som är behandlad jämföras med gruppen som är 

obehandlad och utifrån det kan behandlingseffekten δ fås fram. Som Figur 3 visar är det 

viktigt att antagandet om att grupperna skulle ha följt en parallell trend om behandlingen inte 

genomförts är uppfyllt, annars går det inte att estimera behandlingseffekten med en 

Difference-in-Differenceanalys (Abadie, 2005). Denna antagna trend utan behandling visas 

som den streckade linjen i Figur 3.  

Ett annat problem som kan göra det svårt att estimera behandlingseffekten är om det 

finns andra interaktioner mellan att vara i kontrollgruppen under behandlingsperioden, utöver 

själva behandlingen (Meyer, 1995). Detta kan exempelvis vara om kontrollgruppen skulle ha 

blivit påverkad av ROT-avdraget som infördes något år senare. En bra kontrollgrupp ska 

alltså vara tillräckligt lik behandlingsgruppen för att ha parallella trender, och som bivillkor 

enligt Meyer (1995) även gärna ha överlappande fördelningar i utfallsvariabeln i perioden 

innan behandlingen. Kontrollgruppen får dock inte vara så lik att den kan vara påverkad av 

RUT-reformen (direkt eller indirekt) eller av något helt annat experiment genomfört vid 

samma tidpunkt. Detta identifikationsantagande gäller för behandlings- och kontrollgrupperna 

2000 2007

Antal anställda

Tid

Kontrollgrupp

Behandlingsgrupp

Behandlingseffekten, δ Trend behandlingsgrupp
utan behandling

Trend behandlingsgrupp
med behandling 
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i sin helhet, det gäller alltså inte att de enskilda branscherna i de respektive grupperna måste 

ha parallella trender eller överlappande fördelningar innan behandlingsperioden.  

Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan effekten av den genomförda förändringen 

utläsas, nämligen det som beskrivs som δ. För att uppskatta denna effekt kan det 

genomsnittliga värdet användas på de data som finns under de olika perioderna för 

kontrollgruppen och behandlingsgruppen där förändringen har genomförts, och då beräknas 

behandlingseffekten som visas i ekvation 2: 
 

                    𝛿 =   𝑦 
𝐵𝑒𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟

−  𝑦 
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙,𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟

 −  𝑦 
𝐵𝑒𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔,𝐹ö𝑟𝑒

− 𝑦 
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙,𝐹ö𝑟𝑒

  (2) 

 

 

Behandlingseffekten 𝛿  kan också estimeras direkt i en regressionsmodell som kan skrivas 

enligt ekvation 3: 

 
 

 𝑦𝑖𝑡 =  𝛽1 + 𝛽2𝐵𝐸𝐻𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑁𝐺𝑖 + 𝛽3𝐸𝐹𝑇𝐸𝑅𝑡 + 𝛿 𝐵𝐸𝐻𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑁𝐺𝑖 ∗ 𝐸𝐹𝑇𝐸𝑅𝑡 + 𝑒𝑖𝑡  (3) 

 

Där 𝑦𝑖𝑡  är värdet på utfallsvariabeln vi vill studera i perioden t för varje grupp i och 

𝐵𝐸𝐻𝐴𝑁𝐷𝐿𝐼𝑁𝐺𝑖  är en dummyvariabel som antar värdet 0 om man tillhör kontrollgruppen 

som inte genomgått någon förändring och som antar värdet 1 om man tillhör 

behandlingsgruppen där förändringen genomförts. 𝐸𝐹𝑇𝐸𝑅𝑡  antar värdet 0 om vi utgår från 

”startpunkten” innan förändringen skedde och den antar värdet 1 i perioden efter förändringen 

har skett. Slutligen innehåller modellen en interaktionsvariabel där de två tidigare nämnda 

dummyvariablerna multiplicerats med varandra (Hill et al., 2011). Den här variabeln antar 

således värdet 1 för de observationer som befinner sig i behandlingsgruppen under 

behandlingsperioden, och den estimerade parametern 𝛿  för interaktionsvariabeln är vårt mått 

på behandlingseffekten. 

 

5.3 Val av analysnivå 

5.3.1 Tresiffrig SNI 2002 

 

Datamaterialet som används i detta arbete består av sysselsättningsdata på tresiffrig SNI-

kodsnivå för alla Sveriges kommuner under perioden 2000 – 2010. Förkortningen SNI står för 

Standarden för svensk näringsgrensindelning och enligt Statistiska centralbyrån (ca 2016) 

används den ”för att klassificera enheter som företag och arbetsställen efter deras ekonomiska 

aktiviteter”. Det finns olika årgångar av SNI-koder och i detta arbete används SNI 2002. SNI-

koderna kan som mest bestå av fem siffror som beskriver vilken aktivitet företaget bedriver i 
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olika nivåer. En bokstav visar vilken avdelning det ska delas in i och de två första siffrorna 

anger vilken huvudgrupp de tillhör. Tre siffror visar vilken grupp det är, fyra siffror visar 

undergruppen och fem siffror visar detaljgruppen. Eftersom det används tresiffriga SNI-koder 

fokuserar detta arbete på gruppnivå (branschnivå). Denna studie baseras på tre olika SNI-

koder som är 014, 747 och 853. SNI-koden 014 står för Service till jordbruk utom 

veterinärverksamhet; anläggning och skötsel av grönytor. SNI-koden 747 står för Rengöring 

och sotning och slutligen står SNI-koden 853 för Omsorg och sociala insatser (Statistiska 

centralbyrån, 2003). Inom alla dessa SNI-koder finns verksamheter som är berättigade till 

RUT-avdrag, men även verksamheter som inte är RUT-berättigade. I detta fall betyder det till 

exempel att gruppen 747 Rengöring och sotning även innehåller en detaljgrupp där rengöring 

av flygplan, tåg och fartyg ingår som inte är RUT-berättigade som framgår av Statistiska 

centralbyrån (ca 2016).  

Skulle analysen genomföras på företagsnivå istället skulle det leda till att den 

sysselsättningsökning som kommer ifrån att RUT-företag tillkommit efter reformen bortses 

ifrån, alternativt skulle ett antagande om att ökningen i antal anställda i de företag som finns 

både före och efter RUT-reformen även gäller nystarter. Ett möjligt alternativ till detta 

antagande skulle vara att vi nyttjar mera avancerade statistiska metoder. En sådan metod 

skulle kunna vara att använda en tvåstegsmodell, där en ekvation ställs upp för att se hur 

RUT-reformen påverkar sysselsättningen i nyetablerade RUT-företag vid införandet, och där 

en annan ekvation undersöker hur reformen påverkar nyanställningar i företag som finns i 

båda perioderna. Slutligen adderas sysselsättningseffekterna från båda dessa för att ge den 

totala sysselsättningseffekten av reformen. Detta är dock relativt avancerade modeller, och 

den totala sysselsättningseffekten kan istället enkelt estimeras direkt om vi är villiga att 

aggregera data. I detta arbete valdes den enklare metoden, nämligen att aggregera data till en 

lämplig nivå, i detta fall tresiffrig SNI-kodsnivå.  

En fråga som då direkt kan ställas är varför valet inte föll på en mera precis SNI-

kodsnivå som till exempel den fyrsiffriga? Enligt Card och Krueger (1994) och Meyer (1995) 

uppstår bias i estimeringarna av behandlingseffekten om det finns behandlade enheter i 

kontrollgruppen. Risken för att detta ska hända ökar ju mer disaggregerad nivå analysen 

genomförs på, då SNI-koderna inte alltid perfekt avspeglar ett företags verksamhet. Tas det 

däremot med några företag som inte fått behandlingen i behandlingsgruppen (vid användning 

av tresiffrig SNI-kodsnivå) påverkar det främst standardfelen i estimeringen, vilket gör att 

risken finns att förkasta att reformen haft effekt trots att det var fallet. I detta arbete valdes 

alltså tresiffrig SNI-kodsnivå som lämplig analysnivå, och det ska också noteras att Bertrand 
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et al. (2004) menar att traditionell DID-analys av den typ som görs i detta arbete ofta 

underskattar standardfelen i estimeringarna.  

Om vi utgår från indelningen i en behandlingsgrupp och en kontrollgrupp innebär det att 

behandlingsgruppen innefattar de tre relevanta tresiffriga SNI-koderna som är berättigade till 

avdrag och kontrollgruppen består av de SNI-koder som inte är berättigade till RUT-avdrag.  

5.3.2 Kommuner som analysenhet 

 

Eftersom analysen genomförs på en aggregerad nivå måste det även bestämmas vad som är 

den relevanta geografiska analysnivån. Den valda geografiska nivån måste ge ett tillräckligt 

antal observationer för att statistisk analys ska vara möjlig, samtidigt som den på ett rimligt 

sätt ska kunna antas beskriva marknaden för RUT-tjänster. 

Jag har inte hittat någon litteratur som specifikt studerar vad som är den relevanta 

geografiska marknaden för städtjänster, men kommuner har tidigare använts som den 

relevanta marknaden vid studier av företagstillväxt och nyetableringar i Sverige (Daunfeldt et 

al., 2006; Daunfeldt et al., 2013; Brandt et al., 2014). Notera också att Brandt et al. (2014) 

visar att alternativa val av geografisk indelning inte nödvändigtvis påverkar de empiriska 

resultaten särskilt mycket. 

Då kommunnivån ger ett dataset med ett tillräckligt antal observationer för empirisk 

analys, samtidigt som det är den geografiska indelning som bäst beskriver den relevanta 

marknaden för städtjänster, väljs kommuner som en rimlig geografisk analysnivå även i detta 

arbete. 

5.3.3 År  

 

Datamaterialet som detta arbete grundas på är hämtat från företagens årsredovisningar då 

detta är den mest detaljerade tidsmässiga nivå som fullständiga bokföringsdata är tillgängliga 

för, vilket leder till det största möjliga antalet observationer för analys. 

  

5.4 Hypotesprövning  
 

För att se om förändringen har haft någon effekt som är statistiskt signifikant ställs en 

nollhypotes upp, 𝐻0, och en alternativhypotes, 𝐻1, där nollhypotesen antingen förkastas eller 

inte beroende på teststatistikans värde samt vilken signifikansnivå som är vald (Hill et al., 

2011; Wahlin, 2011). I detta arbete kommer hypoteserna ställas upp enligt följande:  

𝐻0: 𝛿 = 0 

 𝐻1: 𝛿 > 0 
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Detta utläses som att nollhypotesen innebär att reformen inte har lett till någon förändring i 

antalet anställda i svenska aktiebolag i RUT-branschen i de svenska kommunerna. 

Alternativhypotesen innebär att det har lett till en förändring och att denna är positiv. 

 

5.5 Paneldata 
 

Datamaterialet som används baseras på bokföringsdata från alla Sveriges aktiebolag i alla 

kommuner mellan år 2000 – 2010 aggregerat till tresiffrig SNI-kodsnivå. Behandlingsgruppen 

består av SNI-koderna 014, 747 och 853 och kontrollgruppen av övriga tresiffriga SNI-koder. 

I den empiriska analysen i kapitel 6 visas att det som beskrivs i avsnitt 5.2, nämligen kraven 

om parallella trender samt överlappande fördelningar, är uppfyllt för denna kontrollgrupp. 

Kombinationen av tidsseriedata samt tvärsnittsdata gör att vi har något som kallas 

paneldata (Hill et al., 2011; Studenmund, 2011). En fördel med paneldata är att data 

innehåller upprepade observationer för samma variabler under en längre tid vilket gör det 

möjligt att estimera den typ av DID-modell som presenterats i ekvation (3). Utöver detta gör 

tillgången till paneldata det också möjligt att minimera risken för utelämnade variabelproblem 

(omitted variable bias) genom att estimera särskilda paneldatamodeller. Det finns ett antal 

olika paneldatamodeller, som ”The fixed effects model” och ”The random effects model” 

(Studenmund, 2011), och i uppsatsen kommer även resultat från båda dessa typer av modeller 

att presenteras i Appendix. 
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6. Empirisk analys 
 

I detta arbete kommer en multipel regressionsanalys genomföras för att testa nollhypotesen att 

införandet av RUT-avdraget inte orsakat någon förändring av antalet anställda i de branscher 

som avdraget berör. Den beroende variabeln, utfallsvariabeln, är antalet anställda i tresiffriga 

SNI-kodsbranscher och kommuner, medan de oberoende variablerna är de dummyvariabler 

som beskrivits i avsnitt 5.2 ovan. Huvudmodellen som presenteras nedan motsvarar ekvation 

(3) ovan, där varken fixed eller random effects inkluderats i modellen. I Appendix presenteras 

sedan resultat för dessa två olika typer av paneldatamodeller. För att undvika möjligheten att 

problem med heteroskedasticitet påverkat hypotesprövningen är modellen estimerad med 

robusta standardfel. 

 

6.1 Datamaterial 
 

Datamaterialet som används i detta arbete är sekundärdata från ett företag som heter PAR som 

sedan har redigerats av forskare vid Högskolan Dalarna, vilket lett till ett dataset bestående av 

sysselsättningsdata för tresiffriga SNI-koder (branscher) i svenska aktiebolag på 

kommunnivå. Anledningen till att data är aggregerat är att en DID-modell baserad på data på 

företagsnivå skulle utelämna ökningar i sysselsättning som beror på att nya företag etablerats 

på grund av reformen, vilket skulle leda till en underskattning av RUT-reformens 

sysselsättningseffekter. I Tabell 2 nedan beskrivs variablerna som används i 

regressionsmodellen. 

 

Tabell 2 Beskrivning av variabler 

Variabelnamn Förklaring 

Antal anställda Antal anställda i tresiffriga SNI-koder på kommunnivå årsvis. 

bp ”Behandlingsperiod”. En dummyvariabel som är lika med 1 om året är ≥ 2007 och 0 om 

året är < 2007. 

bg ”Behandlingsgrupp”. En dummyvariabel som är lika med 1 för de tre relevanta SNI-

koderna och 0 för övriga SNI-koder. 

DID Difference-in-Differencevariabeln. Denna ges av att bp och bg multipliceras vilket skapar 

en dummyvariabel som är lika med 1 för de SNI-koder som ingår i behandlingsgruppen 

under behandlingsperioden, noll annars. 
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Data består totalt av 325 531 observationer (se Appendix 1). Detta gäller då för alla tresiffriga 

SNI-koder, det är alltså inte endast data för de SNI-koder som är RUT-berättigade. De tre 

RUT-berättigade SNI-koderna 014, 747 och 853, innehåller 5480 observationer för 

behandlingsgruppen. Om alla tre SNI-koder skulle ha funnits representerade i alla svenska 

kommuner och tidsperioder skulle det ha funnits 870 behandlade enheter. Detta fås genom att 

multiplicera tre SNI-koder med antal svenska kommuner (3 ∗ 290 = 870), multiplicerat med 

11 årsobservationer vilket skulle givit en behandlingsgrupp med 9570 observationer. Men 

data visar alltså att det i vissa kommuner endast finns en eller två av behandlingsgruppens 

SNI-koder representerade, vilket gör att antalet behandlade enheter minskar. En närmare 

granskning visar att datamaterialet innehåller totalt 693 behandlade enheter vilket tydligt visar 

att alla kommuner inte har alla SNI-koder representerade under den studerade tidsperioden. 

Utifrån de tidigare studier som beskrevs i kapitel 3 och den teoretiska modellen i kapitel 

4 borde införandet av RUT-avdraget haft en positiv inverkan på sysselsättningen i svenska 

aktiebolag i de branscher som är berättigade till avdraget. Det betyder att parameterestimatet 

för Difference-in-Differencevariabeln, själva behandlingseffekten, borde anta ett värde som är 

större än noll eftersom detta i sådana fall visar en ökning av sysselsättningen genom 

införandet av denna reform. 

I avsnitt 5.2 ovan diskuterades förutsättningarna för DID-analys, och en 

grundförutsättning för att DID på ett korrekt sätt ska mäta de effekter som införandet av RUT-

avdraget haft på sysselsättningen är att behandlingsgruppen och kontrollgruppen skulle ha 

haft parallella trender om reformen ej genomförts. Detta kan naturligtvis inte testas formellt, 

men en indikation kan vara att de två grupperna haft liknande trender i perioden innan 

reformen genomfördes. Tabell 3 visar därför det genomsnittliga antalet anställda i de 

tresiffriga SNI-koder som ingår i behandlingsgruppen samt kontrollgruppen under perioden 

2000 – 2010. Siffrorna visar att det genomsnittliga antalet anställda i en tresiffrig SNI-kod 

som ingår i antingen behandlingsgruppen eller kontrollgruppen varit cirka 16 anställda före 

reformens genomförande. Ingen av serierna uppvisar heller någon tydlig positiv eller negativ 

trend, även om behandlingsgruppen verkar haft lite större variation i antal anställda. De 95-

procentiga konfidensintervallen i Tabell 3 tyder även på att fördelningarna i utfallsvariabeln i 

behandlings- och kontrollgruppen överlappar varandra i perioden innan förändringen 

genomfördes. Antaganden om parallella trender och överlappning verkar därför vara 

uppfyllda och DID-metoden valid.  

Efter att reformen införts 2007 uppstår det en märkbar skillnad mellan 

behandlingsgruppen och kontrollgruppen, där antalet anställda tydligt ökar i de SNI-koder 
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som givits rätt till avdraget, men inte i kontrollgruppen. För att göra detta ännu tydligare 

presenteras även det genomsnittliga antalet anställda för kontroll- samt behandlingsperiod i 

Tabell 4. 

 

Tabell 3 Genomsnittligt antal anställda varje år mellan 2000 – 2010 

   95% konfidensintervall 

År Behandlingsgrupp Kontrollgrupp Behandlingsgrupp Kontrollgrupp 

2000 16.24 17.21 8.31 – 24.18 14.63 – 19.79 

2001 14.66 17.20 10.01 – 19.31 14.69 – 19.72 

2002 12.91 14.38 8.93 – 16.90 13.12 – 15.63 

2003 15.36 17.53 8.58 – 22.15 14.77 – 20.29 

2004 19.52 15.62 6.83 – 32.21 13.74 – 17.50 

2005 13.76 17.72 10.58 – 16.93 14.99 – 20.45 

2006 16.16 15.30 10.99 – 21.33 13.37 – 17.23 

2007 24.55 15.75 7.50 – 41.60 13.84 – 17.66 

2008 15.72 14.29 12.16 – 19.28 12.74 – 15.83 

2009 27.97 17.29 4.36 – 51.58 14.72 – 19.87 

2010 33.72 17.57 15.66 – 51.77 14.78 – 20.36 

 

 

Tabell 4 Genomsnittligt antal anställda före och efter RUT-avdraget 

År Behandlingsgrupp Kontrollgrupp 

2000 - 2006 15.52 16.42 

2007 - 2010 25.49 16.23 

 

Som Tabell 4 visar fanns det i genomsnitt 16 anställda i de tresiffriga SNI-koderna i de 

svenska kommunerna mellan 2000 – 2006 oavsett om enheterna befann sig i 

behandlingsgruppen eller kontrollgruppen. Detta innebär att innan reformen infördes fanns det 

ingen markant skillnad på antalet anställda i behandlingsgruppen och kontrollgruppen. 

Däremot visar genomsnittet för år 2007 – 2010 en tydlig skillnad. Här fortsätter 

kontrollgruppen att ha 16 anställda i genomsnitt medan behandlingsgruppen ökar till 25 

anställda. Figur 3 i föregående kapitel verkar alltså stämma överens med hur sysselsättningen 

har förändrats efter införandet av reformen.  

Utifrån Tabell 3 har även Figur 4 skapats för att tydligare se det genomsnittliga antalet 

anställda i behandlings- och kontrollgruppen och deras trender. Figuren tyder även den på att 

antal anställda i de olika grupperna har följt liknande trender fram till 2006 som var sista året 

innan förändringen genomfördes, om än med större variabilitet i data för behandlingsgruppen. 

Dock syns en nedgång i behandlingsgruppen efter införandet av RUT-avdraget, vilket kan ha 

orsakats av den dåvarande finanskrisen som utbröt i Sverige. Mer om detta i diskussionen. 
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Figur 4. Genomsnittligt antal anställda varje år mellan 2000 – 2010.  

 

6.2 Multipel linjär regression 
 

För att se hur införandet av RUT-avdraget har påverkat sysselsättningen har en multipel linjär 

regression genomförts där den intressanta variabeln är den som kallas DID eftersom det är 

parameterestimatet relaterat till denna variabel som motsvarar δ i Figur 3. Den estimerade 

modellen motsvarar ekvation (3) ovan. Med avseende på de tidigare beräkningarna för det 

genomsnittliga antalet anställda som visades i Tabell 4 borde alltså parameterestimatet 

relaterat till denna variabel vara positiv eftersom det tycks vara så att sysselsättningen har 

ökat på grund av reformen. 

 

 

Tabell 5 Multipel linjär regression med robusta standardfel 

Antal anställda Koefficient 
Robusta 

standardfel 
t P>|t| 95 % konfidensintervall 

bp (behandlingsperiod) -0.25 0.72 -0.34 0.73 -1.65 1.16 

bg (behandlingsgrupp) -0.89 1.43 -0.62 0.54 -3.69 1.91 

DID (δ) 10.30 4.67 2.20 0.028 1.14 19.44 

Konstant 16.42 0.44 37.14 0.000 15.55 17.28 

 

I Tabell 5 har en multipel linjär regression med robusta standardfel gjorts med hjälp av 

programvaran Stata. Den är alltså gjord med robusta standardfel för att undvika problem med 

heteroskedasticitet. Utifrån denna modell utläses att i den genomsnittliga svenska kommunen 

ökar antalet anställda i de tre branscher (tresiffriga SNI-koder) som reformen berör i 
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genomsnitt med 10 anställda på grund av reformen. Parameterestimatet δ är dessutom 

statistiskt signifikant på 5 procents signifikansnivå, och detta betyder att nollhypotesen att 

reformen inte haft några sysselsättningseffekter förkastas på 5 procents signifikansnivå. Detta 

innebär att med 95 procents säkerhet har införandet av RUT-avdraget haft en effekt på 

sysselsättningen i de svenska aktiebolagen, och att denna effekt är positiv.  

Ett problem som kan uppstå vid linjär regression är multikollinjäritet, vilket orsakas av 

höga korrelationer mellan variablerna i regressionsmodellen. Wahlin (2011) beskriver att 

korrelationskoefficienten antar värden mellan -1 och 1, där 1 anger ett starkt positivt linjärt 

samband mellan variablerna och -1 anger ett starkt negativt linjärt samband. En tumregel är 

att om korrelationerna ligger under 0.8 fungerar den traditionella regressionsmodellen oftast 

bra (Studenmund, 2011). Vi finner ett måttligt starkt positivt samband mellan Difference-in-

Differencevariabeln och dummyvariabeln för att tillhöra behandlingsgruppen med ett värde på 

0.6075 (se Appendix 2). Multikollinjäritet bör därför inte utgöra något allvarligt problem. 

Slutligen har den modell som beskrivs av ekvation (3) också estimerats med fixed samt 

random effects på SNI-kodsnivå. I fixed effectsmodellen (se Appendix 3) exkluderas då 

variabeln för att tillhöra behandlingsgruppen just på grund av kollinjäritet, detta då 

behandlingsgruppsvariabeln perfekt korrelerar med de tre SNI-kodsfixa effekterna för 

kontrollgruppens SNI-koder. Resultaten från denna modell skiljer sig ytterst lite från den 

tidigare estimerade modellen, reformen har, precis som tidigare, lett till i genomsnitt 

ytterligare 10 anställda i de branscher som påverkats av reformen. Nollhypotesen kan dock 

inte förkastas på 5 procents signifikansnivå här, utan det är inte förrän på 10 procents 

signifikansnivå den förkastas. Vid jämförelse med random effectsmodellen (se Appendix 4), 

kan nollhypotesen inte heller förkastas förrän på 10 procents signifikansnivå. Utifrån denna 

modell leder reformen till att antalet anställda i RUT-sektorn ökar med i genomsnitt 10 

stycken, dock på 10 procents signifikansnivå. 

 

6.3 Tolkning av resultat 
 

Eftersom alla tre modeller ger samma resultat, nämligen en genomsnittlig ökning med 10 

anställda i de tre tresiffriga SNI-koderna på kommunnivå, har det lagts mest fokus på den 

enklaste modellen med robusta standardfel som visas i Tabell 5.  

Detta resultat innebär att om alla tre SNI-koder skulle ha funnits representerade i alla 

kommuner under tidsperioden efter reformens genomförande skulle detta ha lett till att 8700 

nya jobb skapats på grund av denna reform. Detta eftersom det i genomsnitt ledde till en 
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ökning av 10 anställda i de tre RUT-berättigade tresiffriga SNI-koderna i varje kommun och 

det fanns 870 behandlade enheter om varje kommun (290 st) hade haft företag i alla tre SNI-

koder.
1
 Men eftersom inte alla kommuner hade alla tre SNI-koder representerade för varje år 

fanns endast 693 behandlade enheter (kommuner gånger behandlade SNI-koder), och 

reformen har således lett till 6930 nya jobb.
2
 Denna siffra motsvarar då det totala antalet 

arbeten som uppstått på grund av införandet av RUT-avdraget.  

Införandet av RUT-avdraget har alltså påverkat sysselsättningen på ett positivt sätt 

eftersom reformen har lett till att 6930 nya jobb har skapats mellan 2007 - 2010. En viktig 

aspekt att ta hänsyn till är det 95-procentiga konfidensintervallet som presenterades i Tabell 5. 

Det visar att det finns en relativ hög osäkerhet kring antalet jobb som RUT-avdraget skapat 

eftersom konfidensintervallet är ganska brett. Detta innebär att den undre gränsen för hur 

många nya jobb som skapats är cirka 790,
3
 och den övre gränsen för antal nyskapade jobb på 

grund av reformen är cirka 13 500.
4
 Detta betyder alltså att antalet nya jobb som skapats av 

reformen kan ligga mellan 790 – 13 500, vilket gör att precisionen i denna estimering på 6930 

nya jobb inte är exakt på grund av det breda intervallet.  

 

  

                                                           
1 I genomsnitt en ökning på 10 anställda * 3 behandlade SNI-koder * 290 behandlade kommuner om alla kommuner 
skulle ha alla tre SNI-koder representerade. 10 * 3 * 290 = 8700 anställda. 
2 I genomsnitt en ökning på 10 anställda * 693 behandlade enheter = 10 * 693 = 6930 anställda. 
3 693 behandlade enheter * 1.14 som undre gräns i konfidensintervallet = 790.02 anställda. 
4 693 behandlade enheter * 19.44 som övre gräns i konfidensintervallet = 13 471.92 anställda. 
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7. Diskussion 
 

Att införandet av RUT-avdraget har lett till en ökning av antalet anställda i de RUT-

berättigade branscherna med 6930 personer grundar sig på sysselsättningsutvecklingen i de 

tresiffriga SNI-koderna som är relaterade till RUT-avdraget jämfört med 

sysselsättningsutvecklingen i andra branscher. Om denna ökning beror på att efterfrågan på 

arbetskraft i tidigare existerande företag i RUT-branschen har ökat eller att nya företag 

etablerats går inte att besvara utifrån de resultat som presenterats i det här arbetet. Det som 

kan sägas är att det har skapats fler jobb och att det antingen beror på att fler företag har 

etablerats på marknaden efter att denna reform införts, eller att tidigare existerande företag har 

expanderat och anställt fler personer, eller både och. Huruvida svartjobben har minskat och 

blivit till vitjobb är inget som har studerats i detta arbete, eftersom syftet var att mäta 

reformens sysselsättningseffekter. Den empiriska analysen visar att reformen skapat 6930 nya 

jobb, men också att skattningen har en betydande osäkerhet. Ett 95-procentigt 

konfidensintervall visar att reformen kan ha lett till så få som 790 nya jobb, eller så många 

som 13 500 nya jobb.  

Eftersom datamaterialet utgår från data på tresiffrig SNI-kodsnivå (branschnivå) i denna 

studie finns risken att det finns med undergrupper och detaljgrupper som inte är relevanta i 

behandlingsgruppen. Detta gör att det blir stor variabilitet i data för behandlingsgruppen, 

vilket gör att estimeringen inte är exakt och risken finns att få stora standardfel för de 

estimerade parametrarna. Detta syns också i viss mån i estimaten gjorda med 

paneldatamodeller där signifikansnivån för reformeffekten var 10 procent. Hade data istället 

varit på företagsnivå, hade det mer precist kunnat specificeras vilka detaljgrupper som skulle 

undersökas. En nackdel hade dock varit att eftersom de studerade enheterna vid DID-analys 

måste finnas såväl före som efter reformens genomförande hade detta lett till att reformens 

effekter endast studerats för de företag som existerar i båda perioderna. På så vis tappas 

relevanta observationer i form av sysselsättning i nya företag som tillkommit efter att 

reformen införts. Detta undviks genom att aggregera data till gruppnivå (branschnivå), men då 

till priset att behandlingsgruppen innehåller data även från en del företag och undergrupper 

som inte är RUT-berättigade och större standardfel i regressionsanalysen. 

En annan sak som kan påpekas är de olika graferna i Figur 4, där det genomsnittliga 

antalet anställda i kontroll- och behandlingsgruppen visas mellan 2000 – 2010. I figuren syns 

en nedgång i behandlingsgruppen efter införandet av RUT-avdraget, vilket kan ha orsakats av 

finanskrisen som utbröt i Sverige under denna period, medan kontrollgruppen håller en 
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relativt jämn trend. Detta kan medföra att den skattade reformeffekten i detta arbete kan ha 

blivit påverkad dels av själva reformen, men även av finanskrisen på så vis att det eventuellt 

skulle ha blivit ett högre resultat mot vad som framgick här. Figur 4 visar på en tydlig 

nedgång i antalet anställda, vilket kanske inte skulle ha blivit fallet om det inte hade uppstått 

en finanskris under behandlingsperioden. 

Tidsperioden för datamaterialet är mellan 2000 – 2010. Skulle en analys på detta gjorts 

idag skulle antagligen ett annat resultat fåtts eftersom det nyligen gjordes en ändring gällande 

maxbeloppet som en privatperson kan få i skattereduktion beroende på ålder, som började 

gälla 1 januari 2016. Från början fick privatpersoner nyttja 50 000 kronor per person och år i 

RUT-avdrag, men efter förändringen gäller 25 000 kronor per person och år för de under 65 år 

och 50 000 kronor för de över 65 år. Om detta har någon betydelse för antalet anställda i 

aktiebolagen i RUT-sektorn går inte att avgöra utifrån detta arbete då det bara har 

kontrollerats för sysselsättningseffekter under tidsperioden 2000 – 2010. Det har även lagts 

till och tagits bort tjänster som anses RUT-berättigade, som tidigare nämnts, och detta kanske 

också har haft effekt efter år 2010. Låt säga att du regelbundet gjort RUT-avdrag och kommit 

upp i till exempel 30 000 kronor per år, men eftersom du är under 65 år får du numera endast 

göra skattereduktion på 25 000 kronor per år. Detta kanske minskar användandet av RUT-

avdraget och är en möjlig idé för fortsatta studier inom området. 

En annan sak som kan påpekas är att resultatet i denna studie endast syftar till 

sysselsättning i svenska aktiebolag, vilket innebär att till exempel en ökad sysselsättning i 

enskilda firmor på grund av RUT-avdragets införande inte räknas med även om de har de 

relevanta SNI-koderna. Hade alla slags företagstyper som genomför RUT-tjänster inkluderats 

hade resultatet antagligen blivit en högre sysselsättningsökning än vad som framgick i detta 

arbete, vilket betyder att de resultat som presenterats här kan ses som en undre gräns för 

avdragets sysselsättningseffekter. 
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8. Slutsats 
 

Via en Difference-in-Difference-estimering fås resultatet att införandet av RUT-avdraget 

2007 har haft en positiv effekt på sysselsättningen och på så vis kan ett av målen för 

införandet av denna reform sägas vara uppfyllt. Resultatet blev enligt mina beräkningar att 

6930 nya jobb har skapats i de RUT-berättigade branscherna i svenska aktiebolag på grund av 

avdragets införande, allt annat lika. Detta resultat tycks stämma överens med teorin om att 

reformen skulle leda till en ökning i sysselsättningen. Resultatet gäller dock för perioden  

2000 – 2010 och hur sysselsättningen har påverkats efter denna period, till exempel i samband 

med sänkningen av RUT-avdraget 2016, har inte studerats.  

Detta arbete är tänkt att ses som en grund för vidare studier inom ämnet där det 

förslagsvis även inkluderas data för en senare period och även tar hänsyn till alla förändringar 

som gjorts efter 2010. Det går även att försöka inkludera enskilda firmor och på så sätt få en 

mer komplett bild av RUT-avdragets sysselsättningseffekter. En annan intressant 

frågeställning för framtida arbeten vore att studera om och hur RUT-reformen påverkat 

reallönerna i RUT-branschen. Från den ekonomiska teori som presenterats i detta arbete borde 

reformen även lett till ökade reallöner. 
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Appendix 

 

Appendix 1 
 

Antal observationer i regressionsmodellen 

Variabel Obs Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Antal anställda 325 531 16.38916 198.0907 0 32 681 
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Appendix 2 
 

Korrelationen mellan variablerna 
 

 DID bg bp 

DID 1.0000   

bg 0.6075 1.0000  

bp 0.1178 0.0169 1.0000 
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Appendix 3 
 

Regression med fixed effectsmodellen 

Antal anställda Koefficient 
Robusta 

standardfel 
t P>|t| 

95 % 

konfidensintervall 

bp (behandlingsperiod) -2.57 0.78 -3.29 0.001 -4.10 -1.04 

bg (behandlingsgrupp) 0 (utelämnad)     

DID (δ) 10.40 5.55 1.88 0.061 -0.47 21.27 

Konstant 17.13 0.42 40.98 0.000 16.31 17.95 
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Appendix 4 
 

Regression med random effectsmodellen 

Antal anställda Koefficient 
Robusta 

standardfel 
z P>|z| 95 % konfidensintervall 

bp (behandlingsperiod) -2.57 0.78 -3.30 0.001 -4.10 -1.04 

bg (behandlingsgrupp) -24.41 100.50 -0.24 0.81 -221.39 172.56 

DID (δ) 10.40 5.54 1.88 0.061 -0.46 21.27 

Konstant 39.75 9.14 4.35 0.000 21.83 57.67 

 


